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Billy Weaver Londra’dan buraya öğleden sonra tre-
niyle, Swindon’da aktarma yaptıktan sonra gelmişti; Bath’a 
vardığında saat akşamın dokuzu olmuştu, ay istasyon giri-
şinin tam karşısındaki evlerin üstündeki duru, yıldızlı gök-
yüzünde yükselmeye başlamıştı. Hava buz gibiydi, yanak-
larına çarpan rüzgâr buzdan bir kılıçtan farksızdı.

“Affedersiniz,” dedi, “buraya yakın, ucuz bir otel var 
mı acaba?”

“The Bell and Dragon’ı deneyin,” dedi hamal, yolun 
aşağısını göstererek. “Sizi geri çevireceklerini sanmam. 
Dört yüz metre kadar ileride, yolun karşısında.”

Billy adama teşekkür etti, bavulunu aldı, The Bell 
and Dragon’a kadar olan dört yüz metrelik yolu yürüme-
ye koyuldu. Bath’a daha önce hiç gelmemişti. Burada ya-
şayan bir tanıdığı da yoktu. Ama şirketin Londra’da bulu-
nan merkez bürosundaki Bay Greenslade buranın olağa-
nüstü bir kent olduğunu söylemişti. “Kendine kalacak bir 
yer bul,” demişti, “sonra da gidip şube müdürüyle görüş.”

Billy on yedi yaşındaydı. Sırtında yeni, lacivert bir 
yağmurluk, yeni, kahverengi bir takım elbise, başında da 
yeni, kahverengi bir şapka vardı ve kendini çok iyi hisse-
diyordu. Çevik adımlarla yolun aşağısına doğru ilerledi. 
Bugünlerde her şeyi çevik, canlı devinimlerle yapmaya 

PANSİYONCU KADIN
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çalışıyordu. Canlılık, diye düşünüyordu, bütün başarılı 
işadamlarının tek ortak noktası. Merkez bürodaki koca-
başlar günün her ânında fazlasıyla canlı, çevikti. Akıl alır 
gibi değildi.

Yürüdüğü geniş caddede hiç dükkân yoktu; yolun 
her iki kıyısına birbirine tıpatıp benzeyen, yüksekçe bina-
lar dizilmişti. Hepsinin de sundurması, sütunları, ön kapı-
ya ulaşan dört-beş basamaklı girişleri vardı, bir zamanlar 
epeyce gösterişli evler oldukları açıkça belliydi. Ama şim-
di, karanlıkta bile, Billy kapı ve pencerelerdeki ahşabın 
boyasının döküldüğünü, o güzelim beyaz cephelerin ba-
kımsızlıktan kabardığını, çatladığını görebiliyordu.

Ansızın gözüne, bir giriş katının yakındaki sokak 
lambasının pırıl pırıl aydınlattığı penceresine yapıştırıl-
mış olan, basılı bir ilan ilişti. Üzerinde “ODA–KAHVAL-
TI” yazıyordu. Duyurunun hemen altındaki vazoya ince 
uzun, çok güzel söğüt püskülleri konmuştu.

Billy durdu. Biraz yaklaştı. Pencerenin iki yanından 
yeşil perdeler (kadifemsi bir kumaş) sarkıyordu. Söğüt 
püskülleriyle nefis bir uyum içindeydi. Billy iyice yaklaş-
tı, camdan içeriye baktı; gördüğü ilk şey, şöminede ya-
nan parlak ateş oldu. Ateşin karşısındaki halının üzerin-
de küçük, şirin bir köpek yatıyordu; şu kısa bacaklı, bo-
dur köpeklerden biriydi, dertop olmuş, burnunu karnına 
gömmüş, uyuyordu. Oda yarı karanlıkta görebildiği ka-
darıyla, zevkli eşyalarla doluydu. Kısa kuyruklu bir piya-
no, kocaman bir divan, bir sürü tombul koltuk; gözüne 
bir köşede duran kafes ilişti, içinde kocaman bir papağan 
vardı. Bu tür yerlerde hayvan görmek iyiye işarettir, dedi 
içinden; evet, burası geceyi geçirmek için oldukça uygun 
bir yere benziyordu. Burada The Bell and Dragon’dan 
çok daha rahat edeceği kesindi.

Öte yandan, barı olan bir otel, bir pansiyondan daha 
neşeli olmaz mıydı? Akşamları bira içip dart oynayabile-
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ceği, sohbet edecek bir sürü insan bulabileceği, üstelik 
büyük bir olasılıkla ona çok daha ucuza mal olacak bir 
yer. Daha önce bir otelde birkaç gece kalmış ve bundan 
hoşlanmıştı. Oysa bir pansiyonda hiç gecelememişti; dü-
rüst olmak gerekirse, pansiyonlardan azıcık korkuyordu. 
Sırf adı bile haşlanmış lahana, açgözlü pansiyoncu ka-
dınlar ve tütsülenmiş çirozun oturma odasını kaplayan 
ağır kokusuyla ilintili imgeler çağrıştırıyordu.

Billy bunları düşünerek soğukta iki-üç dakika kadar 
titredikten sonra yoluna devam etmeyi ve kararını ver-
meden önce The Bell and Dragon’a bir göz atmayı karar-
laştırdı. Döndü, gitmeye hazırlandı.

İşte tam o anda tuhaf bir şey oldu. Adımını atmış, 
pencereye sırtını dönmek üzereydi ki gözü üzerinde 
“ODA–KAHVALTI” yazan şu küçük ilana takıldı; inanılır 
gibi değildi, ama gözünü ondan bir türlü ayıramıyordu. 
ODA–KAHVALTI, ODA–KAHVALTI, ODA–KAH-
VALTI. Her sözcük kocaman, kapkara bir göz kesilmiş 
camdan ona bakıyor, onu esir alıyor, olduğu yere mıhlıyor, 
orada kalmaya, bu evden uzaklaşmamaya zorluyordu 
sanki; kendine geldiğinde pencereden uzaklaştığını, evin 
ön kapısına doğru ilerlediğini ayrımsadı; basamakları tır-
mandı, zile uzandı.

Zili çaldı. Zilin evin arka tarafındaki odalardan bi-
rinde yankılandığını duydu ve aynı anda (evet, aynı an-
da, daha elini kapının zilinden çekmesine bile kalmadan) 
kapı açıldı; karşısında bir kadın duruyordu.

Genellikle zili çalar, en azından yarım dakika kadar 
kapının açılmasını beklerdiniz. Oysa bu hanımefendi 
karşısında bitivermişti, kapağı açılınca kutudan fırlayan 
şu yaylı kuklalar gibi. Billy zili çalmış ve kadın pat diye 
ortaya çıkıvermişti! Billy irkildi.

Kadın kırk beş-elli yaşlarındaydı, delikanlıyı görür gör-
mez yüzünde sevecen, cana yakın bir gülümseme belirdi.
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“Lütfen içeri gel,” dedi, tatlılıkla. Kapıyı ardına kadar 
açık tutarak yana çekildi; Billy aynı anda kendini içeriye 
doğru bir adım atarken buldu. Kadının peşine takılıp bu 
eve girme isteği, daha doğrusu dürtüsü inanılmayacak 
kadar güçlüydü.

“Penceredeki ilanı gördüm,” dedi, yürümemek için 
kendini tutarak.

“Evet, biliyorum.”
“Boş bir odanız olup olmadığını merak ettim.”
“Çoktan hazır, seni bekliyor tatlım,” dedi kadın. Yu-

varlak, pembe bir yüzü, yumuşacık mavi gözleri vardı.
“The Bell and Dragon’a doğru gidiyordum,” dedi 

Billy. “Birden gözüme pencerenizdeki ilan çarptı.”
“Sevgili oğlum,” dedi kadın, “neden soğukta duru-

yorsun? İçeriye girsene.”
“Ne kadar istiyorsunuz?”
“Gecesi 5 pound 6 peni, kahvaltı dahil.”
İnanılmayacak kadar ucuzdu. Ödemeyi düşündüğü 

fiyatın yarısından bile azdı.
“Çok geldiyse,” diye atıldı kadın, “azıcık inebilirim. 

Kahvaltıda yumurta istiyor musun? Yumurta şu ara öyle 
pahalı ki. Yumurtayı çıkarırsak 6 peniyi düşebilirim.”

“Yo, 5 pound 6 peni iyidir,” diye atıldı Billy. “Burada 
kalmak istiyorum.”

“İsteyeceğini biliyordum. Hadi gir.”
Kadın aşırı tatlıydı. Hali tavrı, oğlunun Noel tatilini 

geçirmek için eve davet ettiği en iyi arkadaşını karşılayan 
bir anneyi andırıyordu. Billy şapkasını çıkardı, eşiği geçip 
içeriye girdi.

“Şapkanı şuraya asabilirsin,” dedi kadın. “Dur da pal-
tonu çıkarmana yardım edeyim.”

Holde başka palto ya da şapka yoktu. Ne bir şemsi-
ye ne bir baston, hiçbir şey.

“Ev tamamen bizim,” dedi kadın, omzunun üstün-
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den oğlana gülümseyerek, basamakları çıkmaya başla-
mıştı bile. “Biliyor musun, küçük yuvamda ziyaretçi ka-
bul etme zevkini pek sık tadamıyorum.”

Yaşlı kız azıcık bunamış, dedi Billy içinden. Ama ge-
celiği 5 pound 6 peni olduğu sürece, kimin umurunda? 
“Bana pansiyonerlerin kuyrukta beklediği bir ev gibi gö-
rünüyor,” dedi kibarca.

“Ah, öyle tatlım, gerçekten öyle. Ama sorun, benim 
birazcık seçici ve titiz davranmam; ne demek istediğimi 
anlıyorsun, değil mi?”

“Ah, elbette.”
“Yine de her zaman hazırlıklıyımdır. Ev gece gündüz, 

tepeden tırnağa hazırdır, ne olur olmaz, her an uygun, 
genç bir beyefendi çıkıp gelebilir, değil mi canım? Arada 
bir, kapıyı açıp da karşında tam anlamıyla uygun birini 
bulmanın ne büyük bir zevk olduğunu tahmin edemez-
sin.” Merdivenin yarısına gelmişti, durdu, bir elini tırabza-
na dayayıp dinlendi, döndü, solgun dudaklarında geniş 
bir gülümsemeyle delikanlıya baktı. “Tıpkı senin gibi,” 
diye ekledi, mavi gözler Billy’nin bedeninde ağır ağır ge-
zindi, ayaklarına kadar indi, sonra yeniden yüzüne dikildi.

İlk kata gelince delikanlıya, “Bu kat benim,” dedi.
İkinci kata çıktılar. “Bu da senin, hepsi. Odan şurada. 

Umarım beğenirsin.” Billy’yi ön tarafa bakan, küçük ama 
ferah bir odaya götürdü, içeriye girerken elektrik düğ-
mesini çevirdi.

“Sabah güneşi doğruca odaya dolar Bay Perkins. So-
yadınız Perkins’ti, öyle değil mi?”

“Hayır,” dedi oğlan. “Weaver.”
“Bay Weaver. Ne hoş. Çarşafların arasına sıcak su şi-

şesi koymuştum Bay Weaver, havalandırmak için. Yaban-
cı bir yatakta temiz çarşaflar ve bir sıcak su şişesi bulmak 
çok rahatlatıcı, değil mi Bay Weaver? Yine de üşüyecek 
olursanız, hemen gaz sobasını yakıverin.”
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“Teşekkür ederim,” dedi Billy. “Çok teşekkür ede-
rim.” Yatak örtüsünün bir ucunun yarısına kadar açılmış 
ve karyolanın yan tarafına sıkıştırılmış olduğunu ayrım-
sadı; yatak hazırdı, içine girecek olan kişiyi bekliyordu.

“Sonunda gelmene öyle sevindim ki,” dedi kadın, 
oğlanın yüzüne içtenlikle bakarak. “Kaygılanmaya başla-
mıştım.”

“Buna gerek yoktu,” diye karşılık verdi Billy gülüm-
seyerek. “Benim için kaygılanmanız gerekmezdi.” Bavu-
lunu iskemlenin üzerine yerleştirdi, kapağını açtı.

“Peki ya akşam yemeği tatlım? Buraya gelmeden 
önce bir şeyler yiyebildin mi?”

“Hiç aç değilim, teşekkür ederim,” dedi Billy. “En 
iyisi bir an önce yatmalı, yarın sabah erkenden kalkıp 
büroya gitmem gerekiyor.”

“Pekâlâ. Seni yalnız bırakayım da rahatça yerleş. 
Ama yatmadan önce senden bir ricam olacak. Zemin 
kattaki oturma odasına inip defteri imzalayabilir misin? 
Bunu herkes yapmak zorunda, yasalar böyle. Tam da bu 
aşamada yasalara karşı gelmek istemeyiz, değil mi?” Elini 
hafifçe salladı, odadan çabucak çıktı, kapıyı kapadı.

Şimdi, bu pansiyoncu kadının azıcık çatlak olması 
Billy’yi şu kadarcık rahatsız etmiyordu. Her şey bir yana, 
zararsız olduğu kadar –Billy’nin bundan en küçük bir 
kuşkusu yoktu– kibar ve cömertti de. Savaşta bir oğlunu 
yitirmiş, ya da buna benzer bir şey yaşamış ve bir türlü 
tam anlamıyla toparlanamamış olmalıydı.

Birkaç dakika sonra, bavulunu boşaltıp ellerini yıka-
dıktan sonra aşağıya, zemin kata indi ve oturma odasına 
girdi. Pansiyoncu kadın orada değildi ama şöminedeki 
ateş yanıyor, küçük köpek uyuklamayı sürdürüyordu. 
Oda nefis bir biçimde ılık, rahatlatıcıydı. Amma da şans-
lı herifim, diye düşündü, ellerini ovuşturarak. Bu, umdu-
ğundan da iyiydi.
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